FESTIVAL CHA CHA

PROGRAMMA
1. CONCERTEN
•

DJU BEBE: Deze vijfkoppige formatie onder leiding van
Dju bébé zelf !brengt u een verrukkelijke combinatie van
!traditionals, covers en eigen composities. Congolese
dansmuziek, Rumba, Salsa, Reggae en opzwepende
ritmes zijn de ingrediënten van hun optreden.

•

LOS CALLEJEROS: Hun muziek valt niet te klasseren
onder één genre maar is een mix van verschillende
genres zoals reggae, cumbia, salsa, gipsy en ska. Met
unieke instrumenten zoals de Cubaanse tres, een
Colombiaanse vallenato accordeon, Peruaanse cajon en
charango bespelen ze ieder publiek. Na enkele muzikale
jaren in het buitenland besloten Los Callejeros om deze
zomer in het thuisland door te brengen. Met hun tournee
“Mas Corazon” willen ze hun liefde voor het leven
overbrengen aan het Vlaamse publiek. Los Callejeros
staat

bekend

als

een

hartverwarmende

muzikale

verrassing. Een belevenis voor jong en oud.

•

PAS MAL PLUS: Deze groep werd 15 jaar geleden
opgericht door gitarist Jean-Paul Kilosho en zanger
Yannick Koy. Ze startten als een typische rumbasoukous band, maar evolueerden naar een werkelijke
Afrikaanse wereldmuziekact, waarin ook invloeden uit
Cuba, de Caraïben en Brazilië doorklinken. De leden
verdienden hun sporen ook in andere bands (Zap Mama,
Formule 1, Afro-Soukous, etc.) en als groep fungeerden
ze vaak als begeleiders van sterren als Papa Wemba of
Tabu Ley Rocherau. Am biance gegarandeerd!
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2. KINDERPROGRAMMA
•

GRIOT TSHITENGE: Aan de hand van zang, dans en
sprookjes deelt de populairste Congolese
vertelkunstenaar van gans België de Afrikaanse
levenswijsheid mee.

•

DJEMBE-INITIATIE: Meesterpercussionist Frederik
Kühn leert de basisritmes van de Afrikaanse percussie,
dansbaar voor jong en oud.

•

GRIMEERSTAND: Laat uw huid versieren door Gribadoe.
Deze talentvolle grimeurs uit Leuven schminken en
tatoeëren (airbrush) naar keuze.

3. EN NOG MEER LEUKE VERRASSINGEN
•

EETSTAND: De vrouwenvereniging ‘Mamu Dinanga’ (Moederliefde) staat garant
voor een heerlijke maaltijd met Congolese lekkernijen.

•

DRANKSTAND: Naast het klassieke drankassortiment wordt in deze eerste editie
typisch Congolees bier aangeboden.

•

INFOMARKT: Verschillende ontwikkelingsprojecten zullen hier toegelicht
worden door jonge Vlaams-Afrikaanse verenigingen.

•

BOEKENSTAND: Maak hier in aanwezigheid van enkele auteurs en Congokenners kennis met boeken en strips over Congo.

•

MUZIEKSTAND: De beste Congolese m uziek uit de voorbije vijftig jaren wordt hier ter beschikking gesteld.

•

KLERENSTAND: Kleermaaksters stellen Congolese klederdrachten voor. Zet een stap in het onbekende en
laat u fotograferen in een modern/traditioneel Congolese stijl.

Willem Coosemansstraat 45 – 3010 LEUVEN
Tel. 0479 51 68 98 - ING 363-0221151-31
E-mail: bana.leuven@gmail.com
Website: www.banaleuven.be

2

